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Twórczy recykling projektowy dla dobra środowiska

O co chodzi w RecyclART?
Recykling przez sztukę to praca twórcza wykonana z wyrzuconych materiałów, które kiedyś miały inne
przeznaczenie. Kreatywność jest okazjonalna, gdy zaczyna się od produktu odpadowego i ma się potencjał
do stworzenia nowego produktu.
Sztuka z wykorzystaniem recyklingu to praca twórcza bazująca na materiałach odpadowych, które kiedyś
miały inne przeznaczenie. Projekt RecyclART odnosi się do dwóch wymiarów kreatywnego recyklingu:
okazjonalnego, czyli okazjonalnej działalności artystycznej polegającej na recyklingu i ponownym użyciu
materiałów, oraz kreatywnym recyclingu opartym na podejściu projektowym czyli systematycznym
działaniu z wykorzystaniem recyklingu i przetwarzania.

RecyclArt to projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, w części poświęconej edukacji dorosłych,
którego celem jest zaplanowanie twórczego recyklingu projektowego. Partnerami projektu jest 6
organizacji z Grecji, Włoch, Polski, Rumunii i Albanii. Wszyscy pracujemy nad stworzeniem projektu
twórczego recyklingu, wychodząc od potrzeby stworzenia nowego przedmiotu i poszukiwania materiałów
odpadowych do jego budowy. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Więcej
usprawnienia procesu POTRZEBA → PRACA →
ODPAD → NOWY PRZEDMIOT, co poprawia ich
zdolność do radzenia sobie z problemami do
rozwiązania.
Główny element innowacyjności polega na
połączeniu kreatywności
zrównoważonego
rozwoju i poczucia własnej wartości w jedną
całość.

Więcej
Rezultat 2 - Systematyczny recykling
poprzez SZTUKĘ
Po tym, jak w ramach pierwszego rezultatu
przeanalizowano najlepsze praktyki recyklingu z
wykorzystaniem sztuki w krajach biorących udział
w projekcie, nasz drugi Rezultat zawiera zbiór
materiałów dotyczących serii działań, które
sprawiają, że recykling staje się systematyczny i
zaplanowany. Sugeruje, by twórcze działania
związane z recyklingiem wspierały rozwój poczucia
własnej wartości u osób dorosłych, które z
powodu długotrwałej przerwy od pracy mają
trudności z ponownym znalezieniem zatrudnienia.
Rezultat ten wychodzi od potrzeby dzielenia się
praktycznymi narzędziami w celu wzmocnienia
systematycznego i planowego twórczego
recyklingu wśród osób dorosłych oraz

Jak zaspokoić potrzeby,
tworząc produkty z
materiałów odpadowych
Dzięki naszej pracy nad recyklingiem projekcyjnym
powstał bardzo przydatny podręcznik. Podręcznik
ten ma na celu przede wszystkim wspieranie
trenerów osób dorosłych w tworzeniu ścieżek
podnoszenia kwalifikacji dla osób długotrwale
bezrobotnych, poprzez kreatywność i sztukę.
Podręcznik pokazuje nie tylko, jak ponownie
wykorzystać/przetworzyć materiały odpadowe,
nadając im nowe znaczenie, użyteczność i wartość,
ale przede wszystkim, jak na nowo odkryć samego
siebie poprzez przemyślenie swoich doświadczeń
jako uczącego się i odkrycie nowych perspektyw
oraz możliwości zawodowych.

Szkolenie LTTA - uczenie się, nauczanie,
działalność szkoleniowa

Na koniec każdy uczestnik stworzył, zaplanował i
zrealizował własny projekt, którego celem jest
ułatwienie powrotu na rynek pracy osobom
dorosłym długotrwale bezrobotnym!
Dziękujemy firmie Promimpresa z Mantovy, która
była gospodarzem zajęć, oraz wszystkim
partnerom za przyłączenie się do szkolenia LTTA!

Pomimo ograniczeń związanych z pandemią
COVID 19 nasze szkolenie LTTA zostało
zrealizowane z udziałem prawie wszystkich
partnerów obecnych w Mantui we Włoszech w
dniach 28 lutego - 4 marca. Nawiązano połączenie
online z InSET, aby włączyć do szkolenia partnera z
Albanii. Podczas dni szkoleniowych rozmawiano o
tym, jak ponownie nawiązać kontakt z naszymi
wartościami, zainteresowaniami i przekonaniami
oraz jak mogą one nam służyć w naszej podróży ku
rewolucji zawodowej. Pierwsze zajęcia artystyczne
oraz zajęcia z recyklingu, przypomniały nam, jak
zdolni
jesteśmy,
robiąc
piękne
rzeczy
własnoręcznie.
Poruszyliśmy tematy potrzeb, obowiązków i
ograniczeń w kontekście orientacji zawodowej.
Każdy z tych tematów jest ważny i warto poświęcić
mu uwagę, aby znaleźć rozwiązania tam, gdzie się
tego najmniej spodziewamy. Proces recyklingu był
inspirowany "gotowaniem z recyklingu" z Cucina
con Eli di Elisabetta Arcari, po ODZYSKIWANIE
ODPADÓW ORGANICZNYCH, na świeżym
powietrzu, nad jeziorami Mantui.

Więcej

Kolejne działanie to warsztaty
w Polsce!
ZAPRASZAMY NA WARTSZTAT RECYCLART
JUŻ 9 CZERWCA!
https://www.facebook.com/framefundacja/pho
tos/a.183108163225559/567911174745254/
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